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n ZASTOSOWANIE

Systemy sygnalizacji włamania i napadu 

w mieszkaniach, obiektach użyteczności 

publicznej i obiektach najwyższego zagrożenia

n ZALETY

l połączenie funkcji systemu sygnalizacji 

włamania i napadu, systemu kontroli dostę-

pu i automatyki budynku w ramach jednej 

instalacji

l najwyższa klasa zabezpieczenia potwier-

dzona certyfikatami polskich i zagranicznych 

niezależnych jednostek certyfikujących

l przejrzysta i intuicyjna obsługa systemu

l elastyczność konfiguracji i rozbudowy 

dzięki dostępności szerokiej gamy modułów 

zarówno przewodowych, jak i bezprzewodo-

wych

n CHARAKTERYSTYKA

Funkcje:
l obsługa od 8 do 128 wejść przewodowych 

i bezprzewodowych

l wbudowany dwukierunkowy interfejs bez-

przewodowy 868 MHz w technologii ABAX 

(INTEGRA 128-WRL)

l możliwość podziału systemu na 32 strefy, 

8 partycji

l obsługa od 8 do 128 programowalnych 

wyjść przewodowych i bezprzewodowych 

(INTEGRA 128-WRL)

l magistrale komunikacyjne do podłączania 

manipulatorów i modułów rozszerzeń

l wbudowany komunikator GSM/GPRS z funk-

cjami monitoringu, powiadamiania i zdalnego 

sterowania (INTEGRA 128-WRL)

l obsługa systemu przy pomocy manipulato-

rów LCD, klawiatur strefowych, pilotów i kart 

zbliżeniowych oraz zdalnie z użyciem kompu-

tera lub telefonu komórkowego

l 64 niezależne timery do automatycznego 

sterowania

l funkcje kontroli dostępu i automatyki 

domowej

l pamięć 22527 zdarzeń z funkcją wydruku

l obsługa do 240+8+1 użytkowników

l port RS-232 – gniazdo RJ

l możliwość aktualizacji oprogramowania za 

pomocą komputera

l wbudowany zasilacz impulsowy o wydaj-

ności (w zależności od typu centrali) od 1,2 A do 

3 A z funkcjami ładowania akumulatora i dia-

gnostyki

l kompatybilność z gamą akcesoriów i modu-

łów INTEGRA oraz ABAX (INTEGRA 128-WRL)

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: przez sieć dystrybutorów na 

terenie całego kraju, lista adresów dostępna na 

stronie www.satel.pl

Gwarancja: 3 lata

Aprobaty i certyfikaty: Świadectwo kwa-

lifikacyjne TECHOM w klasie S; Deklaracja 

zgodności z wymaganiami norm PN-EN 50131-

1:2009 + PN-EN 50131-1:2009/A1:2010, PN-EN 

50131-3:2010, PN-EN 50131-6:2009 w zakresie 

wymagań dla urządzeń Stopnia 2 (Grade 2) 

Klasy środowiskowej II (Environmental class II), 

Deklaracje zgodności z Dyrektywami UE

Usługi: doradztwo techniczne, szkolenia

Pozostała oferta:
l szeroka gama czujek alarmowych

l centrale alarmowe 

l sygnalizatory zewnętrzne i wewnętrzne

l moduły komunikacyjne GSM, ISDN, TCP/IP

l urządzenia kontroli dostępu

l sterowniki radiowe

l stacje monitorujące

GRUPA CENTRAL ALARMOW YCH 
INTEGRA 

n   SATEL Sp. z o.o.
ul. Schuberta 79, 80-172 Gdańsk

tel. 58 320 94 00, faks 58 320 94 01, www.satel.pl, e-mail: satel@satel.pl
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